
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek, Kiscserkészek! 

Hamarosan ismét táborba indulunk, Monostorapáti mellett a Java-kút közelében lesznek sátraink! 

Ebben a levélben szeretném összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat. 

Kiemelt hoznivalók: 

- Egészségügyi nyilatkozat 

- Esetleges elmaradt tagdíj 

- Bakancs, esőkabát, egyenruha 

- Matrac, hálózsák 

- Hátizsák a teljes felszerelés háton hordásához 

Indulás-érkezés 

A nem előtáboros cserkészek július 1-én, szombaton indulnak, találkozó reggel 8 órakor a Fatima-ház 

előtt. Érkezés egyenruhában, öves nadrágban vagy szoknyában, aki még nem cserkész, az civilben. A 

cserkészek számára a hazaérkezés július 9-én, vasárnap este 8 és 9 között. A szokott módon, pakolás 

után megyünk majd haza, ezzel igyekszünk végezni 8 és 9 között, de minden függ az időjárástól, a 

fáradságunktól és a munkabírásunktól is. 

A kiscserkészek július 5-én, szerdán reggel 9.15-re érkezzenek, szintén egyenruhában. Azok, akik 

nem tettek még ígéretet, azok csak inget vegyenek. Kérem, hogy olyan nadrág legyen rajtuk, ami 

övvel is felszerelhető, akinek van cserkészöve, tegye is fel! A gyülekező után lesz az ígérettétel, majd 

az indulás 10.30 körül. Az ígérettételre szeretettel várjuk a szülőket! A kiscserkészek 8-án, 

szombaton este 7-¼ 8-ra érkeznek vissza a Fatima-házhoz. 

Egyebek 

A táborban reggeltől estig programok lesznek, a vezetők is ritkán lesznek telefonközelben, ezért 

kérjük, hogy csak nagyon indokolt estben telefonáljanak (pl. egy sajnálatos haláleset vagy hasonló 

horderejű dolog). Ha szükséges elérni valakit, akkor azt az én telefonomon keresztül lehet. A 

résztvevő gyerekek nem használhatnak telefont! Minden olyan probléma esetén, amit nem tudunk 

megoldani vagy ami szülői döntést, segítséget igényel, telefonálni fogunk!  

A cserkészfogadalom 

Néhány csapattagunk a táborban teszi le életre szóló cserkészfogadalmát. Ennek időpontja július 3., 

hétfő. A fogadalom nyilvános részére szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket. Akik érkeznek, kérem, 

hogy 3-án, hétfőn este 19.45 -kor legyenek a Bondorói kulcsosháznál. Innen egyszerre vezetjük majd 

a szülők csapatát a táborba. (A kulcsosház elérhetősége: 77-es úton Nagyvázsony felől érkezve 

Monostorapátiba az első nagy bal kanyar előtt közvetlenül jobbra, a Montivíz előtt elhaladva az 

erdőben Észak felé kb. 3 km. Érdemes megnézni a térképen és többen együtt utazni.) A fogadalom-

tételnek késő este lesz vége. 



 

Felszerelési lista: 

 Cserkészegyenruha (ing, zöld vagy kiscserkész és pöttyös csapatnyakkendő, öv, övvel 
felszerelhető, legalább combközépig érő nadrág, megfelelő nyakkendőgyűrű) 

 Táborozási adatlap (egészségügyi nyilatkozat), Diákigazolvány, Személyi igazolvány 
 Hátizsák a napi kirándulásokhoz, kulacs. (A cserkészek olyan „kishátizsákot” 

hozzanak, amiben elfér a matracuk és a hálózsákjuk is, ez nagyon fontos!) 
 Matrac (bármilyen, amin kényelmesen aludni lehet, de lehetőleg ne kétszemélyes), 

hálózsák vagy pokróc 
 Fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, sebtapasz  
 Legalább 2 váltócipő, melegítő, pulóver, esőkabát 
 Hálóruha (melegítő is lehet) 
 Fürdőruha, szappan, törülköző 
 Minden napra zokni, alsónemű, elegendő póló, rövidnadrágok 
 Kiscserkészeknek egy fehér póló batikoláshoz 
 Cérna tűvel, ha valami elszakadna 
 WC papír, zsebkendő 
 Bicska 
 Kötöző eszköz, spárga (minimum 2 méter)  
 Zseblámpa (2 pótizzóval, dupla adag pótelemmel)  
 Dalosfüzet, vagy egy üres füzet, amiből dalosfüzet lesz. 
 TILOS HOZNI: elektromos játékot, zeneeszközt, nasit! 
 Költőpénzre nem igazán van szükség, de aki szeretne hozni, 2000 Ft körüli összeget 

hozhat. (Alig megyünk olyan helyre, ahol ezt el lehet költeni.) 
 
Remélem, minden fontos információt leírtam, ha van kérdésük, problémájuk, keressenek 
telefonon! 
 
 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2017. június 28. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 

 



Táborozási adatlap 
/figyelembe véve 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 5. § (2)/ 

 
 
A gyermek neve:  ............................................................................................................................  

Édesanyja neve: ..........................................................................................................................................  

Születésének helye és ideje: .......................................................................................................................  

Címe:  ..........................................................................................................................................................  

TAJ: ........................................................... Háziorvosa neve: .....................................................................  

Diákigazolvány száma: ................................................................................................................................  

Személyazonosító (személyi) igazolvány vagy útlevél száma: ...................................................................  

Autóbuszon való utazásra érzékeny-e? IGEN/NEM  
Tud-e a gyermek úszni? IGEN/NEM Engedhető-e mélyvizes medencébe? IGEN/NEM 
A gyermeken észlelte-e az utóbbi napokban az alábbi tüneteket? (Megfelelő aláhúzandó!) 
Láz:  IGEN/NEM Torokfájás IGEN/NEM  Hányás  IGEN/NEM 
Hasmenés  IGEN/NEM  Bőrkiütés  IGEN/NEM  Sárgaság  IGEN/NEM 
Egyéb súlyos bőrelváltozás, bőrgennyesedés IGEN/NEM 
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás IGEN/NEM 
A gyermek tetű és rühmentes? IGEN/NEM 
Gyógyszerérzékenység: ..............................................................................................................................  

Rendszeresen szedett gyógyszerek: ...........................................................................................................  

Allergia: .......................................................................................................................................................  

Részesült e kullancs elleni védőoltásban?..................................................................................................  

Részesült e fél éven belül tetanusz-oltásban? IGEN / NEM Ha igen, mikor? .........  

Egyéb közölnivalók a gyermek egészségéről:  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

A tábor ideje alatt betegség, baleset vagy egyéb probléma esetén értesítendő (törvényes 
képviselő): 
Név: ............................................................................................................................................................  

Cím:.............................................................................................................................................................  

Telefon:.......................................................................................................................................................  

 
Hozzájárulok, hogy gyermekem 2017. július …….-től …….-ig  a Tündöklő Csillag Alapítvány 
cserkésztáborozásán részt vegyen. 
 
 
Dátum: ..............................................................   ..............................................  
 szülő (törvényes  
 képviselő) aláírása 
 

Cserkésztábor 


